
 ل یتحص  رانی| ا د ی+ قانون جد  1401 یخدمت سرباز د یخر  یمدارک الزم برا

 

داشتن کارت سربازی در بسیار امور اداری در جمهوری اسالمی ایران الزم است. برخی از جوانان برای خدمت سربازی  

اقدام می کنند و پس از به اتمام رساندن دوران سربازی خود، کارت سربازیشان را دریافت می کنند. اما برخی دیگر بنا به 

که دارند اقدام به خرید خدمت سربازی خود می کنند تا بتوانند از مزایا داشتن کارت معافیت برخوردار شوند. در    شرایطی

تا سال گذشته این طرح با توجه   1398اجرا شد. اما از سال   1397سالیان گذشته آخرین طرح خرید خدمت سربازی در سال 

 .این موضوع مطرح و به تصویب رسید  1400ماه سال  به تصمیمات اتخاذ شده حذف شد، اما مجددا در بهمن

، بعد از چندین سال خرید خدمت سربازی برای 1400بهمن    9کمیسیون تلفیق در تاریخ شنبه    براساس خبر منتشر شده جدید

ضیان  نه تنها برای متقا  1401خرید خدمت سربازی در سال   .متقاضیان این امر با لحاظ شرایطی متفاوت موافقت و تصویب شد

داخل کشور امکان پذیر می باشد، بلکه متقاضیان خارج از کشور هم می توانند همانند سال های گذشته به لحاظ شرایط خاص  

 .و پرداخت هزینه برای خرید خدمت سربازی خود اقدام و کارت معافیت از خدمت سربازی را دریافت کنند

متقاضیان در سال جاری قابل اجرا می باشد. متقاضیان گرامی با طرح جدید خرید خدمت سربازی با توجه به شرایط متفاوت 

 35توجه به آخرین مدرک تحصیلی خود موظف به پرداخت هزینه های متفاوتی می باشند. آن دسته از متقاضیانی که بیش از  

برای آگاهی از شرایط   سال سن دارند و یا متاهل و دارای فرزند قانونی از مادران ایرانی هستند مشمول تخفیفاتی می شوند.

 .و مدارک الزم جهت خرید خدمت سربازی خود با ایران تحصیل همراه باشید

  



 

  

اعالم نشده است. به محض اعالم زمان دقیق ثبت نام این  1401اطالعیه: تا تاریخ امروز، زمان خرید خدمت سربازی 

 .طرح در وبسایت ایران تحصیل اطالع رسانی می شود

  

 اقدام کنند؟  1401چه کسانی می توانند برای خرید خدمت سربازی خود در سال 

 .م کننداقدا 1401خرید خدمت سربازی در سال  متقاضیانی که شرایط زیر را دارا باشند می توانند برای

 سال از خدمت مقدس سربازی 5داشتن غیبت سربازی، غیبت بیش از      .1

 ساله به باال 35داشتن      .2

 متاهل بودن     .3

  



: متقاضیان به منظور آگاهی از مدت زمان غیبت خدمت سربازی خود، می توانند به سایت نظام وظیفه مراجعه و پیگیر  1نکته  

 .مدت زمان غیبت خود باشند

 .ماه، یک سال محسوب می شود 6یبت سربازی بیش از  : غ2نکته 

  

 چیست؟  1401مدارک الزم جهت خرید خدمت سربازی در سال 

پس از پنج سال غیبت سربازی، اکنون متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک الزم برای خرید خدمت سربازی خود  

سربازی خود باید مدارک مورد نیاز زیر را به دفاتر پست الکترونیک    اقدام کنند. متقاضیان جهت ثبت نام و اقدام به خرید خدمت

 .( ارائه دهند10انتظامی )پلیس + 

 اصل شناسنامه متقاضی به همراه کپی  .1

 اصل کارت ملی متقاضی به همراه کپی .2

 اصل آخرین مدرک تحصیلی متقاضی به همراه کپی .3

  

 .در صورت تاهل، متقاضیان باید مدارک زیر را ارائه دهند

 اصل شناسنامه متقاضی به همراه کپی  .1

 اصل کارت ملی متقاضی به همراه کپی .2

 اصل آخرین مدرک تحصیلی متقاضی به همراه کپی .3

 اصل شناسنامه همسر متقاضی به همراه کپی .4

 اصل کارت ملی همسر متقاضی به همراه کپی  .5

 ن متقاضی به همراه کپی اصل شناسنامه فرزندا .6



 اصل کارت ملی فرزندان متقاضی به همراه کپی  .7

  

 

  

 چیست؟ 1401مراحل خرید خدمت سربازی در سال 

 .مدارک خواسته شده را به همراه کپی آن ها آماده کننددر ابتدا متقاضیان باید      .1

 .مراجعه کنند و درخواست خود را در خصوص خرید خدمت سربازی ثبت کنند 10سپس باید به دفاتر پلیس +     .2

پس از ارائه مدارک الزم توسط متقاضیان نظام وظیفه، درخواست آن ها به معاونت وظیفه عمومی استان محل       .3

 .متقاضی ارسال می شود و در این سازمان وضعیت نظام وظیفه آن ها بررسی خواهد شد سکونت افراد

در صورتی که با درخواست افراد متقاضی برای خرید خدمت سربازی موافقت شود، به شماره تلفن همراه آن ها      .4

 .یک پیامک مبنی بر میزان مبلغ جریمه ارسال خواهد شد

روز باید اقدام به تکمیل    5هزینه خرید خدمت سربازی به صورت پیامک، طی  متقاضیان پس از تعیین مبلغ       .5

 .فرایند خرید و پرداخت مبلغ تعیین شده کنند



سپس متقاضیان باید با مراجعه حضوری به این دفاتر شناسه واریز، شماره حساب و فرم تعهدنامه محضری را      .6

 .دریافت نمایند

فت فرم فرصت دارند تا مدارک را تکمیل و فیش واریزی خود را به همراه فرم  روز پس از دریا  10متقاضیان تا       .7

 .تحویل دهند 10تعهدنامه محضری به پلیس +

پس از تکمیل مراحل فوق، درخواست متقاضیان جهت بررسی مجدد توسط سازمان نظام وظیفه ارائه و پس از      .8

 .علق می گیردتاییدیه نهایی کارت معافیت سربازی به متقاضیان محترم ت 

 .کارت هوشمند معافیت متقاضیان توسط پست به آدرس داده شده ارسال می گردد     .9

  

 

  

 چقدر می باشد؟  1401رفه جدید خرید خدمت سربازی در سال عت

 .با توجه به آخرین مدرک تحصیلی متقاضیان متفاوت می باشد 1401هزینه خرید خدمت سربازی در سال 



میلیون تومان   250متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن می باشند موظف به پرداخت مبلغ       .1

 .می باشند

 .میلیون تومان می باشند  400متقاضیان با مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد موظف به پرداخت مبلغ       .2

 600باالتر از آن در تمامی رشته ها با پرداخت مبلغ  و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و     .3

 .میلیون تومان می توانند برای خرید خدمت سربازی خود اقدام و کارت معافیت خود در زمان صلح را دریافت کنند

  

ی شود. در نظر داشته باشید که هر ساله قیمت های متفاوتی از سوی کمیسیون تلفیق بودجه برای خرید خدمت سربازی ارائه م

دائم خود را    1401چنانچه و قیمت اعالم شده صرفا برای سال   می باشد. در صورتی که تاکنون کارت معافیت سربازی 

 .دریافت نکرده اید باید طبق و مصوبات و طرح جدید با هزینه های متفاوت تری اقدام به خریداری کارت معافیت خود کنید

خرین فرصت خرید خدمت سربازی می باشد، پس اگر قصد خرید خدمت سربازی  بر اساس آخرین اخبار بدست آمده، امسال آ

با ارائه مدارک الزم و واریز هزینه مربوطه به خزانه کشور    1401خود را با توجه به شرایط اعالم شده دارید تا پایان سال  

 .اقدام به خرید سربازی خود کنید

ه خرید خدمت سربازی امکان پذیر می باشد. متقاضیان پس از پذیرفته  با توجه به توجه به شرایط موجود، امکان تقسیط هزین

معرفی می شوند یک سوم    شدن درخواست آن ها می توانند با مراجعه به یکی از بانک هایی که از طرف سازمان نظام وظیفه

، برای متقاضیان کارت معافیت  درصد تسویه کنند. تا زمان تسویه کامل  4ماه با کارمزد    36هزینه را پرداخت و مابقی آن را تا  

 .ماه اقساط خود را پرداخت نکنند کارت معافیت آن ها باطل می شود 4موقت صادر می شود و چنانچه متقاضیان تا 

  



 

  

 در نظر گرفته شده است؟ 1401تخفیفاتی برای متقاضیان خرید خدمت سربازی در سال  چه

 .با در نظر گرفتن شرایط خاص متقاضیان تخفیفات زیر شامل حال آن ها می شود

درصد تخفیف تا   20و همچنین متقاضیانی که دارای فرزند قانونی از مادران ایرانی هستند به ازای هر فرزند       .1

 .درصد برخوردار می شوند 60ر سقف حداکث

 50متقاضیانی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( و یا سازمان بهزیستی هستند از تخفیف       .2

 .درصدی برخوردار می شوند

درصد تخفیف   50به فرزندان ایثارگرانی که غیبت سربازی ندارند، بدون در نظر گرفته شدن مدرک تحصیلیشان       .3

 .گیرد تعلق می

  



 

  

 در گروه های مختلف چیست؟ 1401شرایط خاص متقاضیان خرید خدمت سربازی در سال 

 متقاضیان خرید خدمت سربازی دانشجو         •

مدت زمان غیبت از خدمت سربازی دانشجویان فارغ التحصیل بعد از تاریخ فارغ التحصیلی آن ها محاسبه می      .1

 .شود

مدت زمان غیب از خدمت سربازی دانشجویان اخراجی و یا انصرافی بعد از تاریخ اخراج و یا انصراف آن ها       .2

 .محاسبه می شود

  

 متقاضیان خرید خدمت سربازی خارج از کشور         •

متقاضیانی که هم اکنون در حال تحصیلی در خارج از کشور هستند، مالک غیبت سربازی آن ها از سن قانونی       .1

 .سالگی محاسبه می شود  18اعزام به سربازی، یعنی از 



متقاضیانی که در گذشته در خارج از کشور مشغول به تحصیل بودند و اکنون انصراف یا اخراج شده اند و دیگر      .2

حصیل خارج از کشور نیستند، تاریخ غیبت آن ها از تاریخ فارغ التحصیلی مقطع تحصیلی آن ها محاسبه  مشغول به ت

 .می شود. یعنی از زمان اخذ مدرک تحصیلی قبلی

 .هزار یورو اعالم شد 15، 1401نکته: هزینه متقاضیان خرید خدمت سربازی 

  

 نشگاهیمتقاضیان خرید خدمت سربازی بدون مدرک تحصیلی دا         •

آن دسته از متقاضیانی که مدرک تحصیلی دانشگاهی ندارند و حتی هم اکنون دانشجو نیستند، مدت زمان غیبت آن ها از سن  

سال غیبت سربازی می توانند برای خرید خدمت سربازی    8سالگی آن ها محاسبه می گردد که با داشتن    18قانونی یعنی از  

 .ین شده می توانند کارت معافیت خود را دریافت کنندخود اقدام و پس از پرداخت هزینه تعی 

  

 متقاضیان خرید خدمت سربازی سربازان حین خدمت         •

سال غیبت داشتند، با گذراندن مراحل مربوطه و   8چنانچه سربازان در حال خدمت دارای شرایط عمومی بودند و بیش از  

سربازی خود اقدام کنند و پس از طی بررسی های الزم و موافقت پیگیری اوضاع سربازی خود می توانند برای خرید خدمت  

 .از درخواست آن ها از خدمت ترخیص و معاف شوند

  

 .باشید در ارتباط اطالعیه: برای کسب آگاهی از شرایط خرید خدمت سربازی خود و مشاوره با کارشناسان ایران تحصیل

  

 1401آخرین اخبار پیرامون خرید خدمت سربازی در سال 



 .طرح کارت معافیت رایگان برا متقاضیان رد شد •

را حذف کردند. این بند    10تبصره    3مجلس شورای اسالمی بند الحاقی    25/12/1400نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه  

 .کارت معافیت رایگان دریافت کنند 1401سال با دو فرزند بود که می توانستند در سال  30شامل متقاضیان باالی 

  

 .هزار یورو تصویب شد 15متقاضیان خارج از کشور با پرداخت هزینه  سربازی رید خدمتخ •

، خرید خدمت سربازی برای متقاضیان خارج از کشور که خدمت سربازی 29/10/1400در جلسه تشکیل شده در تاریخ  

داشتن پنج سال غیبت و پرداخت  خود نگذرانده اند )یعنی در غیبت سربازی به سر می برند( هم امکان پذیر می باشد تا با  

از دریافت کارت معافیت آن ها می توانند بدون     هزار یورویی بتوانند کارت معافیت خود را دریافت کنند. پس  15هزینه  

 .مشکل به کشور تردد کنند

  

 .تردد کنند 1405مشموالن غایب ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند تا پایان سال  •

سال در خارج از کشور اقامت   3سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد که کلیه مشموالن غایب ایرانی مقیم خارج از کشور که  

ماه به کشور تردد   3ل و در مجموع به مدت  بار در سا   2حداکثر    1405توانند تا پایان سال  اند، می  داشته و وارد غیبت شده

 .کنند

  

  

 خالصه مطلب



اقدام به خرید خدمت سربازی خود به شرط   1401متقاضیان خرید خدمت سربازی بعد از سال ها، اکنون می توانند در سال  

متقاضیان    اک تحصیلیساله کنند. مبالغ در نظر گرفته شده به عنوان جریمه سربازی با توجه به مدر  5داشتن غیبت سربازی  

آن   از  با مدرک کاردانی و کمتر  متقاضیان  باشد.  با مبلغ     250متفاوت می  ارشد  کارشناسی و کارشناسی  میلیون تومان، 

میلیون تومان پرداخت    600میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی، دکترای تخصصی و باالتر از آن باید     400

 .کنند

درصد تخفیف به ازای هر فرزند،    20هر متقاضی با توجه به شرایط خاص وی شامل تخفیفاتی می باشد.  اما این مبالغ برای  

درصد تخفیف برای متقاضیان متاهلی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( و یا سازمان بهزیستی هستند   50

دارند، بدون در نظر گرفته شدن مدرک تحصیلیشان  درصد تخفیف به فرزندان ایثارگرانی که غیبت سربازی ن  50و همچنین  

 .تعلق می گیرد

( مراجعه و درخواست خود را ثبت  10متقاضیان با داشتن مدارک الزم می توانند به دفاتر پست الکترونیک انتظامی )پلیس +  

رت تایید کارت معافیت  کنند. پس از طی این مراحل و واریز مبالغ تعیین شده درخواست آن ها مجددا بررسی می شود. در صو

  .آن ها توسط اداره پست به آدرس داده شده ارسال می گردد

  

 .کنید  کلیک جهت دانلود این مقاله

 


